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Ata da análise e Julgamento do Processo de Chamamento Público Edital SEMAS 001/2019. 

 

Introdução 

Visando atender a necessidade do Município, foi deflagrado o processo de Chamamento Público 

Edital SEMAS 001/2019, tendo como objeto de selecionar OSC para Executar Serviço de 

Acolhimento Institucional para adultos em 02 (duas) casas lares na modalidade 

masculina e feminina com 10 vagas para cada unidade, destinadas à pessoas adultas 

portadoras de transtorno mental, com vivência de rua, egressos do serviço temporário 

de acolhimento para pessoas em situação de rua do Município da Serra. 

 

Da Sessão de Entrega e Abertura dos Envelopes 

 

O recebimento dos envelopes contendo a proposta técnica e demais anexos ocorreu entre o 

horário previsto no edital das 9 as 10:30 (9 horas as 10 horas e trinta minutos) do dia 10 de junho 

de 2019, e a sessão de abertura do envelope ocorreu as 11 horas do mesmo dia. 

Apenas uma Organização Social apresentou proposta: Instituição Adventista de Educação e 

Assistência Social ESTE Brasileira - ADRA conforme consta em ata lavrada e assinada pelos 

presentes no momento da abertura do envelope. Ainda na presença da representante da OSC, 

Sra. Marta Cristina de Oliveira Schultz, a proposta apresentada foi rubricada em todas as páginas 

pelos membros da comissão de chamamento público. 

 

Da análise dos documentos apresentado no envelope 

 

A comissão julgadora, reuniu-se no dia 10 de junho de 2019 para análise da documentação 

apresentada: proposta técnica da ADRA contendo 29 páginas, além dos seguintes anexos: Anexo 

II, Planilha de aplicação, detalhamento financeiro da proposta, atestado de capacidade técnica 

dos municípios da grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana) 

 

Na análise da proposta foram considerados os critérios de julgamento conforme Edital. Assim 

para aprofundar a avaliação foi estabelecida a matriz que qualifica o requisito do Critério de 

Julgamento: 
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a) Adequação da proposta técnica em consonância com a legislação que rege a Política Nacional 

de Assistência Social  

Matriz de Avaliação 
Peso Pontuação obtida 

Contempla os princípios, diretrizes e objetivos constantes na referência para elaboração da proposta de execução 
de serviço (pontuação Máxima – 1 ponto) 

a) Caracterização, descrição do serviço  0,3 0,3 

b) Caracterização do público alvo  0,3 0,3 

c)Objetivo Geral 0,4 0,4 

Sub total 1 1 
A proposta metodológica contempla os itens da Referência para elaboração de proposta de execução de serviço 
para o alcance dos objetivos e o detalhamento das ações (pontuação Máxima – 5 pontos)  

a) Grau de adequação da proposta serviços essenciais; Acolhida/recepção; 
escuta; construção de plano individual de atendimento; desenvolvimento 
de convívio grupal e social; estudo social,  0,5 0,5 

b) Grau de adequação da proposta aos objetivos específicos (as ações 
propiciam o alcance dos objetivos) 1,5 1,5 

c)Organização da rotina de trabalho 0,5 0,5 

d)Forma de envolvimento do usuário no dia a dia da residência 0,5 0,5 

e) Estratégias de articulação com a rede socioassistencial 0,5 0,5 

f) Estratégias de articulação com as diversas políticas setoriais 
0,5 0,5 

g) acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 0,5 0,5 

i) Atividades socializantes comunitárias, de lazer e cultura 0,5 0,5 

Sub total 2 5 

Cronograma de atividades está em consonância com   a metodologia 
proposta (pontuação Máxima – 2 pontos) 2 2 

Sub total 3 2 

 Apresenta inovação complementar a metodologia de trabalho. pontuação 
Máxima – 2 pontos) 2 1 

Sub total 4 1 

Total requisito  9 

 

b) Adequação da proposta ao decreto 2.033/2017 

Matriz de Avaliação 
Peso Pontuação obtida 

Apresenta detalhamento para utilização dos recursos em todos os tipos de 
despesas necessárias previstas nas propostas. 

1 1 

Considera a contratação de recursos humanos com a mensuração da 
compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 
mercado ou com outras parcerias da mesma natureza e atende os 
parâmetros de valores praticados pela administração pública, conforme 
decreto 2.033/2017 

1 1 

Total requisito  
2 
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C) Comprovação de experiência prévia na execução do objeto 

Matriz de Avaliação Peso Pontuação obtida 

Experiência prévia comprovada na execução do objeto 1 1 

Total requisito 1 

 

D) Comprovação de experiência prévia com público alvo 

Matriz de Avaliação Peso Pontuação obtida 

Experiência prévia comprovada no atendimento a população 
em situação de rua 

0,5 0,5 

Total requisito 0,5 

 

E) Comprovação de experiência prévia na execução de serviços de alta complexidade da 

Assistência Social 

Matriz de Avaliação Peso Pontuação obtida 

Experiência prévia comprovada em outros serviços de alta 
complexidade da Assistência Social.  

0,5 0,5 

Total requisito 0,5 

 

Na totalização dos critérios de julgamento a OSC atingiu 92,8% da pontuação total atingindo 13 

pontos conforme abaixo: 

Total: Pontuação 

Requisito a 9 

Requisito b 2 

Requisito c 1 

Requisito d 0,5 

Requisito e 0,5 

Total Geral 13 pontos 

 

Do valor da proposta: 

Conforme item 5.1 do edital o valor anual de referência global para execução do objeto será de 

R$ 1.081.097,76 (Um milhão, oitenta e um mil, noventa e sete reais e setenta e seis centavos). 

A proposta apresentada pela Instituição Adventista de Educação e Assistência Social ESTE 

Brasileira – ADRA totalizou R$1.188.527,85 (Um milhão, cento e oitenta oito mil, quinhentos e 

vinte sete reais, oitenta e cinco centavos). 

 

 

Analise da planilha de aplicação de recursos:  
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A remuneração dos recursos humanos está compatível com os valores praticados pela Prefeitura 

Municipal da Serra conforme estimativa realizada através do Portal da Transparência.  

Observa-se que por força da legislação a OSC acrescentou na planilha o valor referente a 

contratação de 1 adolescente aprendiz. 

Com relação aos cálculos de insalubridade e adicional noturno os valores correspondem ao 

previsto na legislação. 

O valor do vale transporte estimado pela OSC está compatível com o número de recursos 

humanos e o valor da tarifa praticada atualmente. 

O valor do FGTS corresponde a 8% do valor da folha. 

No cálculo dos valores de provisões de pessoal na planilha elaborada para construção da 

referência do termo e constituição do valor de referência para o chamamento, os valores do 

cálculo de adicional noturno e multa rescisória foram calculado a menor de R$ 16.787,40 

(dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) e R$ 23.172,36 (vinte e três 

mil, cento e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) respectivamente totalizando um valor 

a menor de R$ 39.959,76 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove mil, setenta e seis 

centavos).  

Com relação as despesas de alimentação, higiene e limpeza, vestuário, gás, manutenção e 

pequenos reparos, utensílios, energia, água e aluguel, os valores estão compatíveis, com 

exceção do item alimentação. Neste item a estimativa dos valores na memória de cálculo 

estavam subestimados com uma previsão de R$ 15,01 (quinze reais e um centavo) por dia por 

pessoa para café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, jantar, lanche noturno, sendo 

insuficiente. 

A planilha apresentada pela OSC para a cobertura do item alimentação apresenta uma previsão 

de R$ 30,00 (trinta reais) por dia para cada usuário para cobertura das despesas com 

alimentação. Desta forma este item ficou 107.890,23 (cento e sete mil, oitocentos e noventa 

reais e vinte três centavos0) acima do valor estimado. 

Conclusão 

A comissão julgadora, após a análise da documentação apresentada OSC, delibera pela 

classificação da Instituição Adventista de Educação e Assistência Social ESTE Brasileira – ADRA, 

única proposta apresentada, tendo em vista que a proposta técnica atende na íntegra os 

requisitos previstos no edital conforme pontuação alcançada nos critérios de julgamento. 
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Destaca que o valor da proposta apresentada está acima do valor estimado, mas sendo 

considerado pela comissão julgadora como pertinente visto que foram encontrados valores 

subestimados constantes memória de cálculo dos valores para referência de elaboração do 

termo justificando assim a seleção da proposta apresentada.  

Abre-se o prazo legalmente previsto no edital, para interposição de recursos. 

 

Serra, 13 de junho de 2019. 

 

Hercules Paiva Braga Júnior                        

 

Níria dos Santos Barbosa 

 

Rejane da Silva Vasconcelos 

 

Rosane Santos Lorençon 

 

Silvana Pereira Fadel 

 

 

 

 

 


