
 
 

 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E LISTAGEM 

CLASSIFICATÓRIA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2021/0008598-5 
SAS - JT 
EDITAL nº: 147/SMADS/2021 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Assistência Social a famílias e Proteção Social Básica no 
Domicílio - SASF 
CAPACIDADE: 1000 Famílias 
 
Em 12/11/2021 reuniram-se no CRAS Jaçanã os membros da comissão de seleção para análise 

do mérito das propostas apresentadas, em conformidade com o artigo 25 da Instrução 

Normativa 03/SMADS/2018. Segue a análise, conforme ordem de entrega das propostas:  

1. Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho, CNPJ: 62.462.528/0001-30 

apresentou Plano de Trabalho e Documentação em conformidade ao Art. 25 da IN 

03/SMADS/2018 e Edital 147/SMADS/2021 com GRAU SATISFATÓRIO; 

2. Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana, CNPJ: 43.473.487/0001 

apresentou Plano de Trabalho e Documentação em conformidade ao Art. 25 da IN 

03/SMADS/2018 e Edital 147/SMADS/2021 com GRAU SATISFATÓTIO; 

3. Centro de Assistência Social e Formação Profissional São Patrício - CIAP, CNPJ: 

02.928.443/0001-72 apresentou Plano de Trabalho e Documentação em conformidade 

ao Art. 25 da IN 03/SMADS/2018 e Edital 147/SMADS/2021 com GRAU 

SATISFATÓTIO; 

Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos 03 (três) 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 62.462.528/0001-

30 
Comunidade Educacional de Base 

Sítio Pinheirinho 
SATISFATÓRIO 

2 43.473.487/0001-

32 
Coordenação Regional das Obras 

de Promoção Humana 
SATISFATÓRIO 

3 02.928.443/0001-

72 
Centro de Assistência Social e 

Formação Profissional São 

Patrício 

SATISFATÓRIO 

 

Considerando que a análise das propostas resultou em mais de uma com grau SATISFATÓRIO 

de adequação, segue a listagem classificatória: 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

1ª 13 43.473.487/0001-

32 
Coordenação Regional das Obras de 

Promoção Humana 
1ª 13 02.928.443/0001-

72 
Centro de Assistência Social e 

Formação Profissional São Patrício 
3ª 9 62.462.528/0001-

30 
Comunidade Educacional de Base 

Sítio Pinheirinho 



 
 

 

Considerando empate entra as organizações Sociais: Coordenação Regional das Obras de 

Promoção Humana- CROPH e Centro de Assistência Social e Formação Profissional São 

Patrício – CIAP analisamos ambas as propostas conforme Art. 26, § 1º:  

§ 1º - Em caso de empate na classificação das propostas, será utilizada, 

como fator de desempate, a maior pontuação obtida nos critérios relativos 

à experiência da OSC na área mais específica objeto do edital; persistindo o 

empate, serão utilizados sucessivamente, os critérios relativos à atuação no 

território, vínculo SUAS e economicidade; persistindo ainda o empate, será 

utilizado o critério “obteve nos seis meses que antecederam ao mês da 

publicação do edital de chamamento, o indicador sintético ‘SUPERIOR’ na 

execução do serviço na Prestação de Contas Parcial de alguma parceria 

celebrada com SMADS cujo serviço seja da mesma Proteção Social da 

tipologia do serviço da proposta apresentada”. 

As duas primeiras proponentes possuem a mesma pontuação quanto a experiência na área mais 

específica do objeto do edital e vínculo com o SUAS, assim, utilizamos como fator de 

desempate o princípio da economicidade, por ser esse o elemento de análise que os difere, 

ambas proponentes possuem isenção da cota patronal e apresentaram o certificados CEBAS, 

contudo, a Organização Centro de Assistencial Social São Patrício também possui isenção de 

PIS alterando o Custo Total da Parceria a menor de acordo com a Previsão de Receitas e 

Despesas - PRD, portanto a Listagem Classificatória resultou em:  

 

CLASSIFICAÇÃO CNPJ NOME DA OSC 

 
1ª 

02.928.443/0001-

72 
Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional São 

Patrício 
 

2ª 

43.473.487/0001-

32 
Coordenação Regional das 

Obras de Promoção Humana 

 

A Organização Centro de Assistência Social e Formação Profissional São Patrício, CNPJ 

02.928.443/0001-72 demonstrou em seu Plano de Trabalho conhecimento do território e do 

público alvo da tipologia. Cita a função do objeto da parceria e a função de fortalecer a função 

protetiva das famílias com objetivo de prevenir rompimento de vínculos familiares e 

comunitários, principalmente junto aos idosos e pessoas com deficiência também como medida 

de prevenção ao isolamento social e confinamento por meio dos atendimentos em domicílio.   

Ressalta o trabalho de acompanhamento e monitoramento das famílias beneficiárias de 

Programas de Transferência de Renda, com foco nos descumprimentos de condicionalidades e 

das beneficiárias do Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC. As ofertas estão 

descritas no item 3 – Descrição do Objeto da Realidade como também os itens 4, 5 e 6 

conforme Art. 25 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 e suas retificações.  

Descreve as metas a serem atingidas e parâmetros para sua aferição; formas de cumprimentos 

das metas. No item 6 – Detalha a proposta conforme as Portarias 46/SMADS/2010 e a Norma 

Técnica dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Básica e em concordância com Edital 



 
 

147SMADS/2021. No item 6.9.3 – informa a inclusão de 10 horas técnicas para capacitação da 

equipe. Cabe salientar que a função vai para além de uma capacitação e sim o acompanhamento 

de um profissional especializado com intuito de pensar o serviço no que tange: Demanda, 

Metodologia de Trabalho e Quadro de Recursos Humanos.  

 Art.4º - Os profissionais que atuam na rede de serviço 

socioassistencial da SMADS estão apresentados na Portaria 

46/SMADS/2010 relacionando a função, requisitos e competências, bem 

como o estabelecimento do quadro básico de recursos humanos e a 

respectiva carga horária para cada serviço. (Portaria 46/SMADS/2010) 

Corrobora o item 7 da IN 03/SMADS/2018 e suas alterações. Diante do exposto, a Comissão de 

Seleção deste certame aponta a OSC Centro de Assistência Social e Formação Profissional São 

Patrício - 02.928.443/0001-72 como vencedora deste edital. 

 
São Paulo, 22 de novembro de 2021 
 
 
_____________________________________ 
  Titular (Presidente) da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 
_____________________________________ 
         Titular da Comissão de Seleção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


