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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

68/2019 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA QUE SOLICITA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ATÉ 200 (DUZENTOS) 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS, 

COMPREENDENDO ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, BEM COMO AOS ALUNOS APENAS RESIDENTES EM AGUAÍ 

(REDE PARTICULAR, ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NÃO ATENDIDOS 

PELA LEI N. 2713/2017), AMBOS NA MODALIDADE JUDÔ, NO PERÍODO DE 07 

(SETE) MESES. 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, nas 

dependências do Setor de Compras e Licitações, reuniram-se os membros da 

Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamento Público, Luís Celso Garcia de 

Lima, RG 25.304.616-6, Fabiana Aparecida Munhoz Santos, RG 32.232.140-2, Alan 

Santos, RG 24.878.865-6 como representante técnico desportivo, Leticia Miguel dos 

Santos, RG 47.375.477-0 representante da Secretaria de Educação, Esportes e 

Cultura, Moises Delgado Santamarina, RG 46.718.768-X representante do Controle 

Interno, legalmente nomeados pela Portaria 83 de 02 maio de 2018, a fim de realizar 

abertura dos envelopes para análise da documentação e viabilidade da parceria. 

Conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004/2019 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 68/2019. 

Houve 01 (uma) entidade que apresentou os envelopes nº 01 e nº 02, sendo 

Associação de Judô de Divinolândia /SP – CNPJ: 10.719.597/0001-82. Estando 

presente a Presidente da Associação de Judô de Divinolândia – Sra. Rafaela Erminia 

Afonso Pietrucci, RG 42.559.197-9 a comissão recebeu os envelopes realizando as 

devidas rubricas, sendo analisado plano de trabalho. 

 

Na sequencia foi rubricado e aberto o envelope A, referente ao plano de trabalho, pelo 

Presidente de Comissão Luís Celso Garcia de Lima. 

 

 

O Plano de Trabalho apresentado, não seguiu a ordem descrita no Edital  

Chamamento, a comissão então avaliou o plano de trabalho apresentado, 

porém o mesmo deverá ser refeito, pois gerou uma confusão na leitura dos 

dados. Sendo impossível atribuir nota aos requisitos. 

 

. 
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• Referente ao item 1,  está faltando o contato telefônico e e-mail; 

 

• Referente ao item 1.2 a conta bancaria informada segundo o representante da 

OSC não é especifica para o repasse; 

 

• Referente ao item 3, do Plano de Trabalho está errado a descrição, devendo 

ser colocado a data inicial e a data final dos trabalhos realizados; 

 

• Referente ao item 4.1, foi solicitado melhoria na descrição do serviço, pois 

ficou muito vago; 

 

• Referente ao item 4.2, foi solicitado melhoria na descrição do serviço, pois 

ficou muito vago; 

 

• Referente ao item 4.3, foi solicitado melhoria na descrição dos pontos onde 

será realizado o serviço dentro da área geográfica do município; 

 

• Referente ao item 4.4, corrigir o nome do local e endereço completo de cada 

ponto; 

 

• Referente ao item 4.7, especificar melhor o período de funcionamento dos 

serviços; 

 

• Referente ao item 4.8, especificar abrangência municipal rural e urbana; 

 

• Referente ao item 4.9, melhorar o objeto geral do serviço, houve uma repetição 

do item 4.9, duas, (2X) no Plano de Trabalho, devendo se atentar para os 

casos dos alunos com limitação,  pois deverão constar laudos médicos; 

 

• Referente ao item 4.10, melhoria nas condições e forma de acesso ao serviço; 

 

• Referente ao item 4.11, mencionar a faixa etária dos alunos; 

 

• Referente ao item 5, adequar conforme o edital; 

 

• Referente ao item 5.1, corrigir o item mencionando articulação de toda a rede 

municipal; 

 

• Referente ao item 5.3, acrescentar o monitoramento de controle de frequência, 

indicar a forma de avaliação adotada. 

 

• Referente ao item 6, corrigir a coluna fonte de recursos; 
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• Referente ao item 7, os valores descritos para a folha de pagamento, estão 

divididos no campo de recursos próprios da entidade, sendo que deveria estar 

divididos no campo de recursos municipal; 

 

• Referente ao item 8, não foi descritos os gastos com material de consumos 

para o serviço/projeto. 

 

• Referente ao item 9, ausência de item para cobrir eventuais tarifas bancárias; 

 

• Referente ao item 11, acrescentar os materiais utilizados, detalhar os gasto 

com o recurso municipal; 

 

• Referente ao item 12, corrigir o item em sua totalidade; 

 

• Referente ao item 13, corrigir a data inicio e data final. 

 

Na sequência foi aberto o envelope B – Documentação de Habilitação, sendo 

devidamente rubricados pelos presentes, sendo checada a documentação e não 

apresentou inconformidades ou ausência de documentos solicitados. 

Fica portanto a OSC notificada a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis o plano 

de trabalho retificado conforme o Edital. 

 

Sem mais foi dado por encerrado a reunião. 

 

 

Aguaí, 09 de maio de 2019.  

 

________________________________                     

Luís Celso Garcia de Lima                                         

RG: 25.304.616-6                                                        

 

_________________________________              

Fabiana Aparecida Munhoz Santos                                            

RG: 32.232.140-2  
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_________________________________ 

Alan Santos 

RG: 24.878.865-6 

 

_______________________________ 

Leticia Miguel dos Santos 

RG:  47.375.477-0 

 

_________________________________ 

Moises Delgado Santamarina 

RG: 46.718.768-X  

 

 

_________________________________ 

Rafaela Erminia Afonso Pietrucci 

RG 42.559.197-9 

                                                                                                             


