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COMUNICADO 
ATA DE ABERTURA 

  
 Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 15h00 horas, na Sala de reuniões da 

Secretaria de Educação, à Rua José Maria de Faria , 71, Salto, Socorro/SP, procedeu-se a abertura da sessão para o 

julgamento do presente Chamamento Público, estando presente a Comissão de Seleção. Após o horário de entrega 

dos envelopes 01 – Habilitação e Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 12 horas do dia 18 de 

dezembro de 2017, constatou-se que apenas uma OSC apresentou o envelope de habilitação e proposta. Diante do 

ocorrido, a Comissão de Seleção fez a abertura da proposta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Socorro. A Comissão de Seleção iniciou, obedecendo as instruções do Item 12 do Edital de Chamamento Público, a 

avaliação dos critérios estabelecidos, conforme tabela: 

 
Critérios 0 (zero) 3 (três) 5 (cinco) 

Valor da proposta 
Proposta com valor 

superior ao sugerido no 
edital 

Proposta com valor em 
consonância ao sugerido 

no edital 

Proposta com valor 
inferior ao sugerido no 

edital 

Equipe 
Número de funcionários 
apresentado na proposta 

inferior ao edital. 

Número de funcionários 
apresentado na proposta 

igual ao solicitado. 

Número de funcionários 
da equipe técnica superior 

ao solicitado no edital. 

Clareza no detalhamento do 
serviço 

Não atende o solicitado. 
Atende parcialmente o 

solicitado 
Atende completamente o 

solicitado 

Indicadores de 
monitoramento e avaliação 

Não atende o solicitado. 
Atende parcialmente o 

solicitado 
Atende completamente o 

solicitado 

 

Atendendo esses critérios, a Comissão de Seleção iniciou a avaliação das propostas, conferindo, após 

várias sessões, a seguinte pontuação à OSC: 

 

OSC Valor da proposta Equipe 
Clareza no 

detalhamento do 
serviço 

Indicadores de 
monitoramento e 

avaliação 

APAE 3 3 5 5 

 

A seguir, respeitando o Edital de Chamamento, que define o peso atribuído a cada critério, a Comissão de Seleção 

classificou as propostas de acordo com os valores determinados: 

 

Critério Peso 
APAE 

Nota do Critério Pontos 
Valor da proposta 6 3 18 
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Equipe 6 3 18 
Clareza no detalhamento do 

serviço  
5 5 25 

Indicadores de 
monitoramento e avaliação 

3 5 15 

Finalmente, considerando a avaliação realizada pela Comissão de Seleção, comunicamos a divulgação do 

resultado preliminar do processo de seleção, classificando a OSC Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, com um total de 76 pontos. Consideramos a proposta apta a participar do Chamamento Público 

e definimos de forma preliminar a proposta da OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais como 

vencedora deste Chamamento Público, abrindo-se o prazo, a partir desta publicação, para interposição de 

recursos contra o resultado preliminar.  

Socorro, 20 de dezembro de 2017.  

 

Elenice Brindo da Cruz – Gestora  
Tamires Barel Tonetto – Comissão de Seleção  

Mateus Augusto Pereira – Comissão de Seleção  
Patrícia Ap. Oliani de Toledo – Comissão de Seleção 

 
 


