
 

 

ATA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
ABERTURA DE ANÁLISE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  003/2017. 
 
 
OBJETO: Selecionar Organizações da Sociedade Civil para firmar Parceria por 
meio de Termo de Colaboração, referente ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos conforme o EDITAL 003/2017. 
 
Aos 05 de Janeiro de 2018, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Igarapava, os membros da Comissão, a Sra. Isabela Maria 

Salotti Castro e Sra. Eloá Mattar Freitas Faccirolli, para proceder a análise e 

julgamento dos Documentos e dos Planos de Trabalho apresentados pelas OSC’s 

que se habilitaram no Chamamento Público n° 003/2017. Também, fizeram 

presentes na sala de reunião a Diretora do Departamento de Promoção Social, a Sra 

Sibele Gabriela dos Santos e a Sra. Luz Mara Hutter Mattar, Presidente da 

Associação do Menor de Igarapava. A sessão foi iniciada com a lista de presença e 

em seguida efetuado o recebimento dos credenciamentos das pessoas habilitadas 

ao processo de Chamamento Público.  A presidente da sessão, verificou a posse 

dos envelopes lacrados da proposta e dos documentos de habilitação das 

organizações da sociedade civil, constatando a inviolabilidade dos envelopes. Em 

seguida foi efetuada a abertura dos envelopes “1” e “2” na presença de todos os 

participantes, efetuada a conferência da existência da documentação relacionada 

nos envelopes, na sequência de rubrica pelos representantes da administração 

pública municipal e das organizações da sociedade civil. Sendo assim concluída a 

primeira fase, a administração pública através da Comissão e do corpo técnico do 

Departamento de Promoção Social, efetuou a análise e classificação dos requisitos 

objetivos das propostas, descritos no Termo de Referência. A Comissão tendo 

opinado pela regularidade da documentação e propostas apresentada, estando 

assim as OSC’s abaixo nominadas hábeis ao credenciamento no Chamamento 

Público n° 001/2017: 

 

a) ASSOCIAÇÃO DO MENOR DE IGARAPAVA – AMIGA  

b) LAR VOVÓ QUERUBINA 

c) INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO – PROJETO VIVA JOVEM 

 



 

 

A Comissão passou a analisar e discutir cada um dos Planos de Trabalho 

apresentados pela OSC’s que tiveram parecer de credenciamento favorável 

conforme a pontuação final atribuída à organização da sociedade civil, com o total 

de pontos, que constituiu na soma do resultado da multiplicação dos pontos pelos 

pesos, de cada um dos requisitos. E, assim procedendo, avaliaram os Planos de 

Trabalho mediante critérios dispostos, atribuindo a cada OSC’s as seguintes 

avaliações: 

 

a) ASSOCIAÇÃO DO MENOR DE IGARAPAVA – AMIGA: 180 pontos 

b) INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO – PROJETO VIVA JOVEM: 140 pontos 

c) LAR VOVÓ QUERUBINA: 150 pontos 

 

CONCLUSÃO: A Comissão DECLARA terem cumprido os critérios de 

credenciamento e ficando SELECIONADAS as OSC’s abaixo nominadas, na 

seguinte ordem de classificação: 

 

a) ASSOCIAÇÃO DO MENOR DE IGARAPAVA – AMIGA  

b) LAR VOVÓ QUERUBINA 

c) INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO – PROJETO VIVA JOVEM 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, (____), lavrei a presente Ata, que vai assinada 

pelos representantes legais das Proponentes, pelos Membros da Comissão, 

inclusive por mim, Secretário da Comissão. 

 

 

Igarapava, 10 de Janeiro de 2010. 

 

  


