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Ata da análise e Julgamento do Processo de Chamamento Público Edital SEMAS 003/2019. 

 

Introdução 

Após cumprimento do novo prazo para entrega de envelopes conforme errata publicada no 

diário dos municípios do Espírito Santo em 26/09/2019 houve continuanidade ao processo de 

Chamamento Público Edital SEMAS 003/2019, tendo como objeto de selecionar OSC para 

Executar Serviço Complementar ao Serviço de Proteção  e Atendimento Especializado  a 

Familia e Individuos - FAEFI ,  Município da Serra.  

 

Da Sessão de Entrega e Abertura dos Envelopes 

O recebimento dos envelopes contendo as propostas técnica e demais anexos ocorreu entre o 

horário previsto no edital das 10:00 as 10:30 (10 horas as 10 horas e trinta minutos) do dia 11 

de outubro  de 2019 e a sessão de abertura dos envelopes ocorreu às 11 horas do mesmo dia. 

Foram recebidos 02(dois) envelopes ambos lacrados: envelope 01 da Instituição Adventista de 

Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA, envelope 02 da Instituição Beneficente a 

Criança “Criança Somos o Amanhã”- Projeto Sol conforme consta em ata lavrada e assinada 

pelos presentes no momento da abertura dos envelopes. Ainda na presença dos representantes 

das OSC,  as propostas apresentadas foram rubricadas em todas as páginas pelos membros da 

comissão de chamamento público e pelos representastes das OSCs Marta Cristina de Oliveira 

Schultz da Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA, e Maria 

Gorete Fraga da Instituição Beneficente a Criança “Criança Somos o Amanhã”- Projeto Sol.   

Da análise dos documentos apresentado no envelope 

A comissão julgadora, reuniu-se no dia 14 de outurbo de  2019 para análise dos seguintes 

documentos:  

Proposta 1 –  Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA: 

Ofício 252/2019, Anexo I, Detalhamento financeiro da Proposta, Anexo II, Comprovações de 

experiências: Termo de Colaboração nº 21/2019 com a Prefeitura Municipal da Serra; Segundo 

Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2017 com Prefeitura Municipal de Cariacica;  

Aditivo 03 ao Termo de Colaboração 07/2017 da Prefeitura Municipal de Vitória;   Aditivo nº 02 

ao Termo de Colaboração 005/2017 da Prefeitura Municipal de Vitória; Segundo Termo Aditivo 

ao Termo de  Fomento 038/2017 da Prefeitura Municipal de Viana; Primeiro Termo Aditivo ao 

Termo de Colaboração 009/2019 da Prefeitura Municipal de Vila Velha; Primeiro Termo Aditivo 
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do Termo de Colaboração 003/2018 da  Prefeitura Municipal de Vila Velha; Terceiro Termo 

Aditivo do Processo Administrativo nº 36246/2015 da Prefeitura Municipal de Cariacica e mídia 

digital. 

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

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

Nacional de Assistência Social  

QUADRO DE PONTUAÇÃO – EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAS 003/2019 

 
Critérios de 
Julgamento  

Metodologia de Pontuação 

A) 

  
  
  
 A) Adequação da 
proposta técnica em 
consonância com a 
legislação que rege a 
Política de 
Assistência Social 

Contempla os princípios, diretrizes e objetivos constantes na 
referência para elaboração da proposta de execução de 
serviço 

Pontuação 
máxima 

Pontuação obtida 

a) Caracterização, descrição do serviço – (De 0 a 3 pts) 

10 

3 

b) Caracterização do público alvo – (De 0 a 3 pts) 3 

c)Objetivo Geral – (De 0 a 4 pts) 4 

  
  

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 

 

a) grau de adequação da proposta serviços essenciais; 
acolhida/recepção; escuta; construção de plano de 
atendimento familiar; desenvolvimento de convívio grupal e 
social; estudo social – (De 0 a 5 pts) 

36 

5 

  
b) grau de adequação da proposta aos objetivos específicos 
(as ações propiciam o alcance dos objetivos) – (De 0 a 10 pts) 

10 

  

Obs. A atribuição de 
nota “zero” neste 

critério implica 
eliminação da 

proposta, por força 
artigo 22  da Lei 
13.019, de 2014, 
exceto a letra l. 

  

c)organização da rotina de trabalho - (De 0 a 5 pts) 5 

  
d) estratégias de articulação com a rede socioassistencial - 
(De 0 a 5 pts) 

5 

  
e) estratégias de articulação com a rede intersetorial - (De 0 
a 5 pts) 

5 

  
f) acompanhamento e monitoramento dos 
encaminhamentos realizados; (De 0 a 6 pts) 

6 

  
Cronograma de atividades está em consequência com   a 
metodologia proposta – (De 0 a 2 pts) 

2 2 

  
Apresenta inovação complementar a metodologia de 
trabalho. - (De 0 a 2 pts) 

2 0,5 

Total requisito 48,5 

B) 

Metodologia de Pontuação 
Pontuação 

máxima 
Pontuação obtida 

Adequação da 
proposta ao Decreto 

2.033/2017 

Apresenta detalhamento para utilização dos recursos em 
todos os tipos de despesas necessárias previstas nas 
propostas. – (De 0 a 2 pts) 

2 2 

  
Considera a contratação de recursos humanos com a 
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados 

2 2 
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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 - (De 0 a 2 pts) 

Total requisito 4 

C) 

Metodologia de Pontuação 
Pontuação 
máxima  

Pontuação obtida 

Comprovação de experiência prévia 
na execução do objeto 

Experiência prévia comprovada no objeto do 
Edital 

2 0 

D) 
Comprovação de experiência prévia 
com público alvo 

Experiência prévia comprovada no 
atendimento a população em situação de 
violação de direito 

2 2 

E) 

Comprovação de experiência prévia  
no acompanhamento de famílias 
com crianças e adolescentes  em 
medidas protetivas de acolhimento 
institucional 

Experiência prévia comprovada no 
acompanhamento de famílias com crianças e 

adolescentes 
2 2 

Total requisito 4 

Na totalização dos critérios de julgamento a OSC atingiu Instituição Adventista de Educação e 

Assistência Social Este Brasileira – ADRA 94% da pontuação total atingindo 56,5  pontos 

conforme abaixo: 

Total: Pontuação 

Requisito a 48,5 

Requisito b 4 

Requisito c 0 

Requisito d 2 

Requisito e 2 

Total Geral 56,5 pontos 

 

Do valor da proposta: 

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

Brasileira – ADRA foi no valor de R$ 685.385,60 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 

oitenta e cinco reais   e  sessenta centavos.)  

 

Proposta 2-  Instituição Beneficente a Criança “Criança Somos o Amanhã”- Projeto Sol : Oficio 

124/2019,  Proposta de Colaboração (anexo I),Plano de Aplicação, Plano de Trabalho, Termo de 

Colaboração;  Anexo II, Documentação Comprobatória de Experiências: Termo de Colaboração 

nº 22/2019 – Processo 65.313/2018 com o município da Serra, Termo de Colaboração Nº 

23/2019 – Processo 66.025/2018 com o município da Serra, Termo de Colaboração  nº 08/2017– 

processo 8226279/2015 com o município de Vitória; Apostilamento ao Termo de Colaboração 

Nº08/2017 com o município de Vitória;  Convênio Nº 002/2016 – processo Nº 8226279/2015 
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com o município de Vitória;  Termo de Colaboração Nº026/2018 – processo Nº 33.715/2018 com 

o município de Cariacica, documentos diversos (CNPJ, Estatuto Social, Ata de Assembléia Eleição 

Diretoria 2019 -2022, Certidões negativas) e pen drive. 

 

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

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

Nacional de Assistência Social  

QUADRO DE PONTUAÇÃO – EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAS 003/2019 

 
Critérios de 
Julgamento  

Metodologia de Pontuação 

A) 

  
  
  
 A) Adequação da 
proposta técnica em 
consonância com a 
legislação que rege a 
Política de 
Assistência Social 

Contempla os princípios, diretrizes e objetivos constantes na 
referência para elaboração da proposta de execução de 
serviço 

Pontuação 
máxima 

Pontuação obtida 

a) Caracterização, descrição do serviço – (De 0 a 3 pts) 

10 

3 

b) Caracterização do público alvo – (De 0 a 3 pts) 3 

c)Objetivo Geral – (De 0 a 4 pts) 4 

  
  

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 

 

a) grau de adequação da proposta serviços essenciais; 
acolhida/recepção; escuta; construção de plano de 
atendimento familiar; desenvolvimento de convívio grupal e 
social; estudo social – (De 0 a 5 pts) 

36 

4 

  
b) grau de adequação da proposta aos objetivos específicos 
(as ações propiciam o alcance dos objetivos) – (De 0 a 10 pts) 

5 

  

Obs. A atribuição de 
nota “zero” neste 

critério implica 
eliminação da 

proposta, por força 
artigo 22  da Lei 
13.019, de 2014, 
exceto a letra l. 

  

c)organização da rotina de trabalho - (De 0 a 5 pts) 3 

  
d) estratégias de articulação com a rede socioassistencial - 
(De 0 a 5 pts) 

4 

  
e) estratégias de articulação com a rede intersetorial - (De 0 
a 5 pts) 

3 

  
f) acompanhamento e monitoramento dos 
encaminhamentos realizados; (De 0 a 6 pts) 

4,5 

  
Cronograma de atividades está em consequência com   a 
metodologia proposta – (De 0 a 2 pts) 

2 1 

  
Apresenta inovação complementar a metodologia de 
trabalho. - (De 0 a 2 pts) 

2 0,5 

Total requisito 35 

B) 

Metodologia de Pontuação 
Pontuação 

máxima 
Pontuação obtida 

Adequação da 
proposta ao Decreto 

2.033/2017 

Apresenta detalhamento para utilização dos recursos em 
todos os tipos de despesas necessárias previstas nas 
propostas. – (De 0 a 2 pts) 

2 1 
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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 - (De 0 a 2 pts) 

2 1 

Total requisito 2 

C) 

Metodologia de Pontuação 
Pontuação 
máxima  

Pontuação obtida 

Comprovação de experiência prévia 
na execução do objeto 

Experiência prévia comprovada no objeto do 
Edital 

2 0 

D) 
Comprovação de experiência prévia 
com público alvo 

Experiência prévia comprovada no 
atendimento a população em situação de 
violação de direito 

2 2 

E) 

Comprovação de experiência prévia  
no acompanhamento de famílias 
com crianças e adolescentes  em 
medidas protetivas de acolhimento 
institucional 

Experiência prévia comprovada no 
acompanhamento de famílias com crianças e 

adolescentes 
2 2 

Total requisito 4 

Na totalização dos critérios de julgamento a OSC atingiu Instituição Beneficente a Criança 

“Criança Somos o Amanhã”- Projeto Sol 68% da pontuação total atingindo 41 pontos conforme 

abaixo: 

Total: Pontuação 

Requisito a 35 

Requisito b 2 

Requisito c 0 

Requisito d 2 

Requisito e 2 

Total Geral 41 pontos 

 

Do valor da proposta: 

A proposta apresentada pela Instituição Beneficente a Criança “Criança Somos o Amanhã”- 

Projeto Sol  foi no valor de R$  684.539,92(Seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta 

e nove reais, noventa e dois centavos). 

 

Conclusão 

Conforme o ítem 11 do Edital de Chamamento SEMAS 003/2019 o resultado da avaliação das 

propostas das OSC participantes obteve a seguinte classificação: primeira classificada com 56,5 

pontos - Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA e segunda 
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classificada com 41 pontos - Instituição Beneficente a Criança “Criança Somos o Amanhã”- 

Projeto Sol ficou em segundo lugar.  

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

 

Serra, 14 de outubro de 2019  

 

Comissão de Chamamento público SEMAS 

 

 

 

 


