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Chamamento Público 001/2019 
Comunicado – Resumo da Ata de Abertura 

 
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:30 horas, na Sala de reuniões do CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, à Rua Barão de Ibitinga, 593, centro, 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 13 horas do dia nove de setembro de 2019, constatou-se que houve a apresentação de um envelope de habilitação e 
proposta pela entidade LAR DOM BOSCO. Diante do ocorrido, a Comissão de Seleção fez a abertura da proposta. 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 
Consonância das atividades com os 
resultados esperados 

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 da proposta, conferindo a seguinte pontuação à entidade LAR DOM 

BOSCO: 
 

OSC Valor da proposta Equipe Clareza no detalhamento do 
serviço 

Indicadores de 
monitoramento e avaliação 

LAR DOM BOSCO 0 5 5 3 
 

A seguir, respeitando o Edital de Chamamento, que define o peso atribuído a cada critério, a Comissão de Seleção considerou a OSC não 
habilitada para o chamamento, tendo em vista que o Edital instrui que somente “serão habilitadas as propostas de planos de trabalho que obtiverem 
nota superior a 50% da pontuação máxima que poderá ser obtida (100 – cem pontos) e que não tenham obtido pontuação 0 (zero) em nenhum dos 
critérios avaliados”. Diante do ocorrido, a Comissão de Seleção deliberou que o processo foi deserto e que será encerrado por falta de interessados. 
Socorro, 10 de setembro de 2019. 

Patrícia Toledo da Silva – Gestora do Chamamento Público 
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Odete do Prado – Comissão de Seleção 

 


