ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
ABERTURA DE ANÁLISE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017
OBJETO : Selecionar Organizações da Sociedade Civil para firmar Parceria por meio de
Termo de Colaboração, referente ao Serviço de Atender crianças na faixa etária de 06
meses a 03 anos e 11 meses.
Aos 15 de fevereiro de 2018, as 08:30 horas, reuniram-se na Sala de Reunião do
Departamento de Educação do Município de Igarapava/SP, os membros da Comissão, a
Sra Andrea Consuelo Silveira dos Santos, a Sra. Flávia Graciela Bisinoto Mendonça Lopes
e a Sra. Claudia Cassiano da Silva Fiod , para proceder a análise e julgamento dos
documentos e dos planos de trabalho apresentados pela OSC que se habilitaram no
Chamamento Público nº 004/2017. Também estiveram presentes na sala a Diretora do
Departamento Municipal de Educação,Cultura, Esporte e Lazer, a Sra Elizabete Jorge
Scandiuzzi , a Sra Ana Vera Duarte Nogueira e o Sr. Carlos Roberto Alves Junior
respectivamente auxiliar de gestão e tesoureiro da Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Igarapava “Creche Escola- Casa da Criança”. 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 Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, efetuou a análise documental , dos objetivos da proposta descritos no
Termo de Referência. A comissão tendo opinado pela regularidade da documentação e
propostas apresentadas, estando assim a OSC abaixo nominada hábil ao
credenciamento no Chamamento Público nº 004/2017:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE IGARAPAVA “CRECHE
ESCOLA- CASA DA CRIANÇA”
A comissão passou a analisar e discutir o Plano de Trabalho apresentado pela OSC que
teve parecer favorável e DECLARA ter cumprido os critérios de credenciamento. Nada
mais havendo a tratar, eu Elizabete Jorge Scandiuzzi lavrei a presente Ata, que vai
assinada pelos representantes legais da Proponente, pelos membros da comissão e por
mim gestora da Educação.

Igarapava, 15 de fevereiro de 2018

