CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018 - CMDCA
ATA DE JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
Aos dias 17, 18, 19, 21 e 27 de Dezembro de 2018, no período de 08h00 às 17h00 e dia
04 e 08 de Janeiro de 2019, no período de 08h00 às 11h00 reuniram-se os membros da
Comissão de Seleção do Edital de Chamamento 001/2018, para o fim de efetuarem a
análise e avaliação das propostas de plano de trabalho apresentadas pelas Organizações
da Sociedade Civil. Em relação ao Eixo 1, foram classificadas as seguintes OSCS, na
seguinte ordem, com as respectivas pontuações globais: 1º) Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Fernandópolis - APAE, pontuação total - 100; 2º) Instituto
de Desenvolvimento Social e Pessoal "Os Sonhadores", pontuação total - 95; 3º) Centro
Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura - CEADS , pontuação total - 90.
Em relação ao Eixo 2, não teve proposta classificada. Em relação ao Eixo 3, foi
classificada a seguinte Osc, com a respectiva pontuação global: Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Fernandópolis, pontuação total - 100; Em relação ao Eixo 4,
não teve proposta classificada. Em relação ao Eixo 5, foi classificada a seguinte Osc, com
a respectiva pontuação global: Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e
Cultura - CEADS , pontuação total - 90. Em relação ao Eixo 6, não teve proposta
classificada. Em relação ao Eixo 7, foi classificada a seguinte Osc, com a respectiva
pontuação global: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pontuação total 92.5. Foram eliminadas as propostas de plano de trabalho das Organizações da
sociedade Civil: Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF; Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis; Duas Propostas do Palhaços de
Plantão Arte Educação e Saúde, conforme item 10.6.4: a) cuja a pontuação total for
inferior a 60 (sessenta) pontos. Foram eliminadas as propostas de plano de trabalho das
Organizações da sociedade Civil: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes;
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Fernandópolis - APADAF;
Centro de Apoio à Educação e Formação do Adolescente - CAEFA; Comunidade das
Famílias São Pedro - Casa Cofasp; Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social - Os
Sonhadores, Associação Espírita Beneficente Pátria dos Evangelho - MEIMEI; Associação
Comunitária “Maria João de Deus”; Corporação Musical de Fernandópolis, conforme
item 10.6.4 "c" (Esteja em desacordo com o Edital - item 10.5.7.3: A remuneração da
equipe de trabalho com recursos da parceria deverá observar os seguintes quisitos:
[...]c) estar proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria;). Foi eliminada a
proposta de plano de trabalho da Organização da Sociedade Civil: Associação
Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, conforme item 10.6.4"c" (Esteja em desacordo
com o Edital - "item 10.5.7.5: O valor do repasse do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente previsto em cada Proposta de Plano de Trabalho poderá ser
distribuído entre as naturezas de despesa, considerando a proporção de até vinte por
cento ( 20%) para despesa de capital e oitenta por cento (80%) para despesa de

custeio"). Foi eliminada a proposta de Plano de Trabalho da Organização da Sociedade
Civil:Centro Social de Menores e Jovens de Fernandópolis - conforme o item 10.6.4:e)
com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de
Seleção à luz da estimativa realizada na forma do § 6º do art. 24 do Decreto Municipal
nº 7.719/17, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade
econômica e financeira da proposta. Durante todo o processo de julgamento das
propostas dos planos de trabalho a Comissão de Seleção atendeu ao item 4.3.1 do
Edital de Chamamento 001/2018. No dia posterior a está publicação, dar-se-á início ao
prazo de interposição de recursos e contrarrazões contra o resultado preliminar em 5
(cinco) dias úteis..
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